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Modern eszközzel és a modern tánc nyelvén is
Vasárnap az elsőáldozási szentmise ke-

retében 54 harmadikos korosztályú gyer-
mek áldozott meg ünnepélyes keretek kö-
zött a Szent Rozália-plébániatemplomban. 
Ft. Szöllősi Tibor atya és ft. Sáfrány Dávid 
káplán a hitoktatók segítségével készítették 
fel a gyermekeket a kivételes eseményre. A 
szentmise után a templomkertben a szere-
tetlakoma várta őket. 

Valószínűleg emlékezetes marad a 
gyermekek számára az ünnep, amely-
re lelkesen és vidáman készültek, és egy 
meglepetéssel is szolgáltak. A világhálóra 
felkerült videó sok emberben örömet, mo-
solyt, elismerést váltott ki, hiszen ki gon-
dolta volna, hogy a dél-afrikai Master KG és 

Nomcembo Jerusalema című dala, amely 
immár egy éve tarol a világban, hogy a moz-
galma hozzánk is elér, és nem is akárho-
gyan! A táncvideóban a gyermekek plébá-
nosaikat és hitoktatóikat követve perdültek 
táncra, miután megszületett a táncos kihí-
vás megvalósításának az ötlete. „Modern 
eszközzel és a modern tánc nyelvén is 
megpróbáltuk kifejezni a világnak azt, 
amit Jézussal megélünk” – mondta Tibor 
atya. Ugyancsak üzenetükben az áll, hogy 
ne felejtsünk el boldognak lenni ebben a 
kihívásokkal teli időszakban sem, és min-
denekelőtt ne felejtsünk el önfeledtnek és 
hívőnek lenni.

Ö. E.

Ünnepélyes elsőáldozás
Egy kis korszerű táccal

A temerini egészségház Covid-osztályán az elmúlt 
időszakban naponta egy-két új koronavírusos esetet 
regisztrálnak, így községünkben kielégítőnek mond-
ható a járványhelyzet, értékelt Tomislav Ugarković 
igazgató. A járványgörbe kedvező alakulása ellenére 
azonban továbbra is fontos az elővigyázatosság, hi-
szen fennáll a veszélye annak, hogy hirtelen váratlan 
fordulatot vesz, emelte ki az intézmény vezetője. Hoz-
zátette, ezzel párhuzamosan zökkenőmentesen zajlik 
a lakosság immunizálása. Az egészségház központi 
épületében és Járekon előzetes bejelentkezés nélkül 
a Pfizer, a Szputnyik és Sinopharm vakcinával olta-
nak, azok pedig, akik kizárólag a kínai védőoltást 
szeretnék felvenni, csütörtökön Szőregen, pénteken 
pedig Staro Đurđevón délelőtt tíz és tizenkét óra kö-
zött kaphatják meg, ugyancsak előzetes bejelentkezés 
nélkül. Az egészségház igazgatójától megtudtuk, a tö-
meges immunizáció kezdete óta Temerinben 13.864 
adag vakcinát adtak be. Az első dózist 7.888-an, míg 
a másodikat 5.976-an vették fel. (Teminfo)

Temerinben csaknem 14 ezer 
vakcinát adtak be

Kielégítő a 
járványhelyzet

Május 22-én és 23-án (szombaton és va-
sárnap) a színházteremben este 8 órakor a 
Szirmai Károly MME Jáccunk Truppja be-
mutatja Rókus Zoltán Tyúklétra, avagy mi 
csorog a nyakunkba c. darabját.

Szereposztás: Vilmos – Zelenka Máté, 
Helga – Gyuga Alisza, Pityu – Samu Dávid, 
Szikszai Melinda – Sziveri Éva, Szikszai Ban-
di – Elek István, Vakosné – Petro Ildi, Jucus 
– Nemes Edina, Mari – László Judit, Gyókó – 
Sziveri Béla, Bazsi – Nagy Sándor, Hunyor – 
Varga Flórián, Cupák – Balogh Sándor, Jóska 
– Gusztony Endre, Böske – Varga Teodóra, 
Piaci kofa – Hornyik Nikolett.

Hang és fény: Magyar Dániel, Varga S. 
Bálint.

Közreműködik: Jankovics B. Éva, Hege-
dűs Ilona és Fuszkó Magdolna.

Zeneszerző: Pálfi Ervin, közreműködik 
a Berbence zenekar.

Koreográfus: Crnkovity Gabriella.
Díszlet: Lakatos Klára és Lakatos István, 

a dalokat korrepetálta Remlinger Roland.
Rendezte: László Sándor.
Jobbról az előadás plakátja. Belépőjegy 

ára 200 dinár.
Nézze meg Ön is az előadást!
A rendezővel készült interjút lásd a 6. 

oldalon!

Bemutató a színházban
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A Községi Tanács illetékes bizottsága az idén is meghirdette a 
legrendezettebb udvar elnevezésű versenyt. Versenyezzen Ön is a 
legrendezettebb udvar versenyén!

Jelentkezési határidő: május 10–31. Jelentkezni lehet a helyi kö-
zösségekben vagy a temerini községháza 9. sz. számú irodájában, 
illetve a következő telefonszámokon: 021/842-205, 062/88-41-544

A győztesek ünnepélyes kihirdetésének pontos időpontjáról a 
résztvevőket külön értesítik.

Ballagás június 20-án
Beszélgetés Sziveri Béla iskolaigazgatóval
A nemrégiben meghozott minisztériumi rendelet értelmében a diákok 

tudásellenőrzése, valamint az osztályzatok lezárása kizárólag az iskolában 
történhet, így a tanárok és a tanítók ezt az időszakot kihasználják arra, 
hogy feleltessék a diákokat, tesztet és dolgozatot írassanak velük, hogy 
reális kép alakuljon ki eddigi ismereteikről, tudtuk meg Sziveri Bélától, 
a Kókai Imre Általános Iskola igazgatójától. 

Elmondta még, hogy az idén a kisérettségi lebonyolítása körül is 
vannak újdonságok. A végzősök a már korábban meghirdetett napokon 
(június 23, 24, 25) töltik ki a tesztlapokat, azonban a lapok átnézése 
más módon történik az idén.

 – Iskolánk tanárai tavaly Óbecsére mentek, és online javították ki 
a teszteket. A mi dolgunk csak az volt, hogy ezeket Újvidékre vigyük, 
ahol egy egységes rendszerbe bemásolták, onnan pedig Óbecsére küld-
ték. Ezzel ellentétben az idén itt, az iskolában nézik át a feladatsorokat, 
amihez gyors internet hozzáférést kell biztosítanunk. Nyolcadikosaink 
számára június második hetében zárul a tanév, így lesz még néhány 
napjuk a felkészülésre. A többiek június 22-éig mennek iskolába, is-
mertette az igazgató. 

A ballagás időpontja kapcsán kifejtette, hogy eredetileg június 13-
ára tervezték, de a járványhelyzet alakulásától függően bizonyára csak 
21-étől engedélyezik a száz–kétszáz főnél nagyobb összejöveteleket, így 
ezen valószínűleg módosítaniuk kell. Az online oktatást értékelve elmond-
ta, a tanulók csaknem 85 százaléka részt vett az órákon, bejelentkezett 
a rendszerbe, a feladatokat idejében visszaküldte. A tanárokkal együtt 
mostanra már a diákok is belerázódtak, ám bízik benne, hogy szeptem-
bertől minden visszatér a régi kerékvágásba. A korábbi évektől eltérően 

az idén a nyári szünidő alatt nem lesznek felújítások az iskolában, mivel 
nemrégiben teljes renoválást végeztek az épületen, már csupán a két 
sportpálya megépítése maradt hátra. Az önkormányzat támogatásának 
köszönhetően már készül ennek a tervdokumentációja, mondta. Az in-
tézmény telepi épületére méretesebb felújítás, hozzáépítés vár, folytatta, 
ezért most nem fognak bele kisebb munkálatokba. Ez utóbbi esetében is 
alapfeltételnek számít a tervdokumentáció, amely ugyancsak az önkor-
mányzat révén készülhet el. A telepi épület teljes felújítása leghamarabb 
a jövő nyáron kezdődhet meg, a Köztársasági Közberuházási Irodánál 
már pályáztak is eszközökért, és pozitív visszajelzést kaptak. Bízik benne, 
hogy sikeres elbírálásban részesülnek. 

Folyik az elsős diákok beíratása és felmérése, az idén várhatóan 
csaknem 52 kisdiák ül majd be az iskolapadokba – tudtuk meg Sziveri 
Bélától.

ÁdÁm Csilla

Szép udvarok 
versenye
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Könyvbemutató a tájházban
Csütörtökön, május 20-án 17 órai kezdettel mutatjuk be a TAKT leg-

újabb kiadványát A hold a nyári égen címmel Kováts Antal (1881–1931) 
hátrahagyott verseiből összeállított válogatást. Mindenkit szeretettel vá-
runk.

A Lukijan Musicki szakközépiskola tűzvédelmi technikus szakos 
diákjai iskolájuk előtti területen gyülekezve mutatták ki tanintézményük 
iránti ragaszkodásukat és rokonszenvüket. Megtudtuk tőlük, örülnének 
neki, ha további tanulók jelentkeznének iskolájukba. A szaktudás meg-
szerzését az intézmény szavatolja, az iskolában mindig jó és barátkozás-
ra alkalmas a hangulat, és minden itt van helyben. Tehát a fiataloknak, 
akik középiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat, azoknak nincs 
min töprengünk gondolkodniuk! 

MEDVECKI Sándor

Online oktatás fotókon
A kulturális központ galériájában megnyílt a járványhelyzet idején 

alkalmazott online oktatás során készült fényképkiállítás, amelynek 
szerzői a Lukijan Mušicki Középiskola gépészeti szakának III. 6. osztá-
lyának tanulói Bene Obradović Katarina képzőművészet szakos tanárnő 
irányításával. 

A diákok igyekeztek a művészet eszközeivel megragadni érzéseiket, 
gondolataikat, meglátásukat, és kifejezésre juttatni az online tanítás miatt 
kialakult hiányérzetüket. A fényképek a rendkívüli helyzetben, de a hét-
köznapi életben és a gyakorlati oktatáson készültek, és igen sokatmon-
dóak. A kiállítás megtekinthető a temerini galériában keddtől péntekig 
reggel fél kilenc és délután 3 óra között.

mEgKOszOrúzTÁK KOVÁTs AnTAl sírjÁT 
Május 12-én a Kókai Imre Általános Iskola Sziveri Franciska tanárnő 
vezette nyolcadikos tanulóinak egy csoportja a 140 évvel ezelőtt szüle-
tett, és 90 évvel ezelőtt elhunyt Kováts Antal költőre, tanítóra és hírlap-
íróra emlékezett a Nyugati temetőben. A költő életútjáról és munkássá-
gáról Csorba Béla beszélt a fiataloknak.

A Temerini Kertbarátkör értesíti  a tagságot, hogy május 28-án 16:30 
órai kezdettel a  Bucó tanyán  (Proletár utca sz.n.) tisztújító közgyűlést 
tart. A vacsorához való hozzájárulás és egyben a helyfoglaló 200 dinár. 
Kérjük az alábbi telefonon, jelezze részvételi szándékát. A helyfoglaló 
befizetésének határideje május 24-ig Tényi Irénkénél a 063/1915817, 
valamint Uracs Jánosnál a Kertészlakban  hétfő, kedd és csütörtök este 
20 órától, illetve vasárnap reggel 9:00 -13:00 óra között. K. z.

Tisztújító közgyűlés Tűzvédelem szakos diákok

A Kertbarátkör tartja a Buco tanyán

APRÓHIRDETÉSEK
• Bakkecske eladó. Telefon: 063/8-
391-736.
• Idősebb személy mellé pár órára meg-
bízható asszonyt keresek felügyelet cél-
jából. Telefon: 063/125-86-83.
• Hízók eladók. Nikola Pašić u. 204., 
tel.: 063/523-746.
• Sosem használt régebbi típusú ajtók 
és ablakok redőnnyel eladók. Ugyan-
itt két morzsoló (egyik csövesen is da-
rál). Táncsics Mihály u. 23/1., telefon: 
845-219.
• Nőszirom (irisz) több színben eladó. 
Tel.: 063/41-43-01.
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy 
konyhakészen. Sonja Marinković utca 
7., telefon: 3848-200.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint 
eladó T-12-es motorkerékpár, he-
gesztő, egy smederevói és egy újabb 
tűzhely, rongypokróc, háziszappan, 

gyümölcspálinka és egy új elektro-
mos rokkantkocsi. Tel.: 840-439.
• Malacok eladók (18–25 kg). Földmű-
ves utca 14., telefon: 3841-441, 063/80-
50-716.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám.: 069/40-
74-944.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat 
fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Eladó kihúzható kaucs két személy-
re (kihúzva), 140x200 cm, ágynemű-
tartóval. 064/546-21-62. 
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.

21-én, pénteken, 8 ó.: Szent 
Rita tiszteletére egy szándék-
ra.
22-én, szombaton, 8 ó: A hét 
folyamán elhunytakért, vala-
mint: †Bajcsi József, Kőmű-
ves Veronika, a Bajcsi és a 
Kőműves nagyszülőkért; vala-
mint: †Magyar János, az elh. 
Magyar és László szülőkért és 
családtagokért; telepen 18 ó.: 
Rózsafűzér a telepi Lourdesi 
barlangnál.
23-án, Pünkösdvasárnap, a 
Telepen 7 órakor: †Sztrikovics 
Irén és a család elhunytjaiért; 
a plébániatemplomban 8:30-

kor: Szűzanya tiszteletére egy 
élő családért; 10 órakor: Né-
pért.
24-én, Pünkösdhétfő, telepen 
8 ó.: szabad a szándék, a plé-
bániatemplomban 10 órakor: 
Szűzanya tiszt. a Miasszonyunk 
Világirend szándékára.
25-én, kedden 8 órakor: Egy 
szándékra.
26-án, szerdán a telepi temp-
lom alapkő szentelésének 30. 
évfordulója, a telepen 19 óra-
kor: Szűzanya tiszt. egy élő csa-
ládért.
27-én, csütörtökön, 19 óra-
kor: †Ft. mr. Szungyi László 
főesperes plébános atyáért.

miserend

énekeljünk újra a tájházban
Csütörtökön, május 27-én,  este 8 órára hívjuk és várjuk mindazokat, 

akik szeretnek énekelni, szeretik a zenét és a jó társaságot. Magyarnótákat, 
népdalokat, mindenkinek a nótáját szívesen és örömmel énekeljük együtt. 
Közben ismét meghallgatjuk Illés Sándor egyik novelláját. A Dalárda fér-
fikórus és a tamburások szeretettel várnak mindenkit! 

sz. g.

A járványhelyzet kedvező alakulása lehetővé teszi, hogy újra táncol-
junk – az előírásokat betartva. Csütörtökon, május 27-én,  16,30-kor a 
Szirmai Károly MME pincehelyiségében ismét senior örömtánc, ahová 
váltó cipő és egy flakon víz szükséges. Előzetes tanctudás és partner nem 
feltétel. Mindenkit szeretettel várunk!

Senior örömtánc
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ki a napokban a fasorhoz, írja rá a nevét egy oszlopra amely tartja 
a kisfát, ezzel elkötelezve magát, hogy az első két évben intenzíven 
locsolja, ha akarjuk, hogy megmaradjanak, és később viszonozzák 
ezt a szívességet.

FalCo Természetkedvelők egyesülete 
T. K. A .

Egy éve hunyt el Ft. mr. Szungyi 
László főesperes, a temeriniek szere-
tett plébánosa. Halálának évfodulója 
alkalmából május 14-én az esti szent-
mise keretében a helyi énekkarok, 

a gyermekkórus, a zenekarok és a 
hívek hálát adtak volt plébánosuk 
életéért és Temerinben végzett ered-

László atya okmányainak megtekintése

Zsúnyi Tibor szenttamási 
plébános személyes 

emlékeit idézte fel

ményes munkájáért. László atya életének 71., papi 
szolgálatának 44. évében hunyt el. 

szöllősi Tibor atya és sáfrány dávid káplán 
mellett jelen volt zsúnyi Tibor szenttamási plébá-
nos, szabadi Károly verbászi plébános, Varga 
Jenő nyugdíjas atya. A szentmisét Verebélyi Ár-
pád címzetes prépost vezette paptársaival, köszön-
tésében pedig László atya alakját és tetteit méltatta, 
aki elmondása szerint viselte az élet mindennapi 
terheit, feladatait és kihívásait. Szentbeszédében 
Zsúnyi Tibor jelenleg Szenttamáson szolgáló plé-
bános felidézett néhány László atyához fűződő 
személyes emléket, hiszen kicsi korától kezdve 
csodálta papját, mert mint mondta: mindenkihez 
volt egy-egy kedves szava, derűje pedig nyugalmat 
árasztott és akire lelki atyaként tekintett. Felismerte 
benne Isten jóságát és szépségét.

A szentmise után rövid képi összeállításban 
megemlékeztek az esperesatya életéről, kiemelve 
néhány jelentősebb mozzanatot a sok közül, hiszen 
valószínűleg sok embernek aki találkozott Lász-
ló atyával, legyen az helybeli vagy vidéki van vele 
kapcsolatos emléke. Elhangzott többek között, 
hogy a temerini plébánia irányítását 1984-ben 
vette át, plébánosként széles körű lelkipásztori 
tevékenységet fejtett ki. Többek között a Szabadkai 
Egyházmegye Teológiai Katekétikai Intézetének ta-

lászló atya elhivatott élete
Megemlékezés halálának évfordulóján

náraként lelkiségi teológiát és valláspszichológiát adott elő, 
könyvet írt, a temerini egyházközösségben is nagy hangsúlyt 
fektetett az ifjú nemzedékek nevelésére. „A temerini em-
ber katolikus és magyar. Ez az öntudat nagyon erős, és 
azt hiszem, hogy ennek a helyes mederben tartásában, 
őrzésében és vezetésében a plébánosnak nagy szerepe 
kell, hogy legyen” – vallotta. Végezetül a hittanteremben 
meg lehetett tekinteni néhány olyan tárgyi emléket, mint 
László atya általános iskolai bizonyítványát, zágrábi egye-
temi könyvecskéjét, római egyetemi igazolványát, néhány 
fontosabb elismerését, kitüntetését. Szombaton reggel a 
Nyugati temetőben megszentelték László atya sírját is. 

Ha elgondolkodunk, rájöhetünk arra, hogy Temerin 
hívő közössége sokat köszönhet László atyának, és fontos 
lenne megőrizni emlékét hiszen akik ismerték őt tudják, 
hogy minden erejével végezte evangéliumi küldetését, és 
a hívők, de számos temerini család életvitelének megha-
tározó és irányt mutató egyénisége volt.

Ö. E.

V.
 Z
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Tartalmas és élményben gazdag délutánban volt része a lelkes kis 
csapatnak, amely részt vett szombaton a Falco által szervezett zöld 
családbarát programon. Remélhetőleg a gyerekekben a magasles, a 
hajókázás, a játszótér, az odubarkácsolás, a facsemeték kijelölése, 
a természet és a kaland maradandó és kellemes emléket hagy. Töb-
ben megjegyezték, hogy az Infoközpont kialakítása, környezete és 
természetközelisége tökéletes egy-egy kirándulásra, sajnos nem nyitott 
egyéni látogatásokra, pedig most, hogy már van gyalog/kerékpárút is, 
sokan eljönnének. Mindenesetre többen jeleztek, akinek ezúttal nem 
sikerült részt venni a programon, hogy jó lenne megismételni, aminek 
a közeljövőben eleget is teszünk.

Az eredeti cél a kerékpárút mentén ültetett kisfák gondozását, lo-
csolását rábízni egy-egy természetbarátra, családra, nem tudtuk teljes 
egészében megvalósítani, ugyanis nem voltunk elegen, hogy mind a 
150 facsemetét kiosztjuk. Ezúttal biztatunk mindenkit akiben meg-
van a jószándék de nem tudott aznap részt venni az akción, tekerjen 

A gyerekek megismerkednek a madárodukkal

Tehetségek szolgálatáért díjjal tüntették ki nemrégiben Szabó 
Gabriellát, az Újvidéki Rádió újságíróját, számos népzenei rendezvény 
megálmodóját és szervezőjét. A rangos magyar állami kitüntetésre, 
amelynek átadására a Kárpát-medencei Tehetségnap keretében az 
online térben került sor, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 
terjesztette fel. A Szólj, síp szólj!, a Kőketánc és a Középiskolások 
Népzenei Vetélkedője révén a díjazott több évtizede a tehetséges 
fiatalok felismerésén és támogatásán fáradozik. 

Bevallása szerint a járványhelyzet következtében, amikor minden 
átkerült az online térbe, sokkal nehezebb feladatuk van egy-egy ren-
dezvény megszervezése során, ezáltal a tehetségek megszólítása is 
nagyobb kihívásnak számít. Ennek ellenére tavaly mégis megtartották 
a Szólj, síp szólj! vetélkedőt az online térben, a Kőketáncot és a KNV-t 
azonban elhalasztották. A díjazott elmondta, az idén megpróbálják 
pótolni a lemaradást, azonban egy kicsit másként, hiszen a múlt év 
gyökeres változásokat hozott mindenki életében. Más szempontok, 
elvárások alapján kell közelíteni a gyerekekhez, annak érdekében, 
hogy érezzék a törődést és az odafigyelést. A díjátadóra a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége (Matehetsz) szervezésében a Tehetségek Magyarországa 
Program keretében került sor. ácsi

Tehetségek szolgálatáért
Kitüntették Szabó Gabriellát

élményben gazdag délután
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FELSő Sor: PÉTER Krisztián, CZAKÓ Levente, MAJoroS Mátyás, KuRILLA Máté, SZűcS Noel, KoHANEcZ Dorián.
KÖZÉPSő Sor: MÉSZároS Bálint, MISKoLcZI Dávid, BArToK Ervin, ERDÉLyI Dávid, HEgEdűS Andrej, MAJoroS Noel, 
TÓTH Kevin, ÚRI Loren.
ELSő Sor: HAJDZSER Adrián, VARGA Dávid, MATKoVITy Koppány, SZÖLLőSI TIbor plébános atya, SáFRáNy Dávid káplán, 
góBor Erik, MAGyAR Patrik, KÓKAI Noel és LEPáR Alen.

FELSő Sor: SuRJáN Emma, TELEKI Viktória, DÓSA Enikő, BArToK Dorina, TÓTH Szonja, FARAGÓ Petra, KoVácS Laura, 
FARAGÓ Anna, ErőS Hanna.
KÖZÉPSő Sor: DARáZS Csilla, KuBEJ Edina, MAJoroS Barbara, DELI Evelin, BAJCSI Alina, SüLE Dorina, KALáCSKA 
Alekszandra, DuNJA Vukadin, PáSZTor Kincső.
ELSő Sor: BARNA Róza, ZAVARKÓ Anikó, HÉVíZI Lúcia, SZÖLLőSI Tibor plébános atya, SáFRáNy Dávid káplán, ToMA 
Valéria, PáSZTI Szintia, NÉMET Viktória, VARGA Jenifer, TÓTH Anita.
Mindkét képen a leghátsó sorban a hitoktatók és segítőik: áDáM Mária iskolai hitoktató, áDáM Éva hitoktató, továbbá ILLÉS 
Etelka, ÚRI Margit és KoVácS Franciska plébániai hittancsoport-kisegítők.

Elsőáldozás 2021
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Feléledt a munka a Szirmai MME-ben
Pótolni, ami elmaradt

a járvány enyhülésével lassan visszatér az élet a helyi 
civil szervezetekbe és egyesületekbe is. Tavaly számos 
eseményt és rendezvényt kényszerültek elhalasztani a 
szervezők. a szirmai károly magyar művelődési egyesü-
letben is elkezdtek tervezgetni, és szeretnék megtartani 
azokat az eseményeket, amelyekre a tervezett időpontban 
nem kerülhetett sor. Természetesen továbbra is figyelem-
be veszik a járványügyi szabályokat, és ezeket tiszteletben 
tartva folytatják a munkát. 

Varga Flóriántól, az egyesület elnökétől megtudtuk, hogy a 
hónap végén szeretnék megtartani a tavaly elmaradt 29. Tini Fesz-
tivált. Az elnököt arról kérdeztük:

• Hogyan és milyen keretek között tervezik lebonyo-
lítani a rendezvényt?

– A tavaly novemberre tervezett fesztiválra a hónap végén, má-
jus 29-én szeretnénk sort keríteni. Már az előkészületek folyamán 
érezhető volt, hogy ez a fesztivál nagyban eltér majd a korábbiaktól. 
Később azonban kénytelenek voltunk elhalasztani. Az enyhítések 
eredményeként most ismét tervezhetünk, de a körülményeket most 
is figyelembe kell vennünk. Mindenképp kitartunk amellett, hogy 
ezt a közel három évtizedes múlttal rendelkező eseményt nem sza-
bad megszakítani. A 29. Tini Fesztivál helyszíneként a színházter-
met választjuk, de közönség nélkül. A teremben csak a meghívott 
vendégek, a fellépők, a zsűritagok és a zenekar lesz jelen. Úgy is 
fogalmazhatnék, hogy ez alkalommal online fesztivált szervezünk. 
A versenyzők fellépését az újvidéki televízió műsorában lehet majd 
figyelemmel kísérni. Internetes közvetítés is lesz, aminek köszön-
hetően akár okostelefonon is nézhetik majd a fesztivált az érdek-
lődők. Tulajdonképpen a közönség távolmaradása jelenti majd a 
legnagyobb eltérést a korábbiakhoz képest, mert a műsor többi 
része ugyanúgy zajlik majd, mint korábban. 

A versenyzők hangszeres kíséretét Aleksandar Dujin zenekara 
fogja biztosítani, a technika, a kihangosítás és a díszlet is a koráb-
biakhoz hasonló lesz. A gálaműsorban a korábbi győztesek mu-
tatkoznak majd be néhány zeneszámmal. 

Tizenhat fiatal énekes méri majd össze a tehetségét, közülük 
négyen temeriniek. Tízen a tini, hatan pedig az ifi kategóriában ver-
senyeznek. A fiatalok fellépését háromtagú zsűri értékeli, Kovács 
Anikó, Szerda Árpád és Erős Ervin személyében. Annak idején a 
község, a tartomány és a Magyar Nemzeti Tanács is egyetértett ve-
lünk, hogy halasszuk el fesztivált egy későbbi időpontban majd egy 
színvonalas műsorral pótoljuk. Most ennek eljött az ideje. 

T. d.

Tyúklétra, avagy...
Összefogással készült nagyszerű darab – 

László Sándor rendező értékelése
A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Jáccunk Trupja 

szombaton és vasárnap este nyolc órai kezdettel új előadással lepi 
meg a temerini közönséget. A darabon már több mint egy éve 
dolgoznak, mert a koronavírus-járvány miatt többször le kellett 
állniuk a próbákkal. Ennek ellenére nagy szeretettel, és még na-
gyobb odaadással készült el az új előadás, amelyről László Sándor 
rendezővel beszélgettünk.

– Kalandos utat jártunk be, mire elkészültünk az új darabbal, 
de nagy öröm számunkra, hogy végre bemutathatjuk a közön-
ségnek. A Tyúklétra, avagy mi csorog a nyakunkba című előadás, 
amelynek a szerzője egy fiatal színész, Rókus Zoltán több mint egy 
éven át készült. A szerző ezzel a művével második díjat érdemelt 
ki néhány évvel ezelőtt a Szabadkai Népszínház drámaíró pályá-
zatán. A darab már akkor elnyerte a tetszésemet, és alkalmasnak 
találtam arra, hogy feldolgozzuk kis csapatunkkal. Egy nagyon 

időszerű történetről szól az előadás. A darab egy vajdasági kis 
községben játszódik, ahol mindenféle tipikus figura megfordul, 
ami a valós életben is jelen van egy faluban. Azokat a problémákat 
mutatja be, amelyeket jelenleg is megtapasztalhatunk. Ilyenek az 
elvándorlás, az itthon maradás, a fogyatkozás és a fiatalok hozzá-
állása ezekhez a témákhoz. Mindezt nagyon szellemes és humoros 
módon írta meg a szerző, nagyon jó karakterek alkalmazásával. 
Hatalmas lendülettel láttunk neki a munkához, sajnos a járvány 
közbeszólt, ezért többször is kénytelenek voltunk megszakítani a 
próbákat. Ezáltal minden alkalommal egy-egy újjászületésen esett 
át az előadás. Időközben a szereposztásban is történtek változá-
sok, vannak, akik sajnos, az egészségük miatt nem folytathatták 
a munkát, ezért új szereplők után kellett néznünk. Mindezeket a 
nehézségeket azonban igyekeztünk megoldani, így most már izga-
tottan várjuk a közönség véleményét a munkánkról. Tudni kell azt 
is, hogy ez alkalommal nagyon nagy szereplőgárdával dolgozunk, 
és a produkcióhoz hivatásos színészek is hozzájárultak. Tizenöt 
fiatalabb és idősebb korosztályú színészt láthat majd a közönség a 
színpadon. Bizonyos értelemben zenés előadásról van szó, amely-
ben dalok is felcsendülnek majd. Ezeket Pálfi Ervin, a Szabadkai 
Népszínház színművésze szerezte. A koreográfiát Crnkovity Gab-
riella, az Újvidéki Színház színművésznője állította színpadra. Az 
egyik színésznőnk, Lakatos Klára, aki eredetileg játszott volna a 
darabban, de betegsége miatt nem tudta folytatni a munkát, férjé-
vel közösen készítette el a díszletet, ami külön figyelmet érdemel. 
Véleményem szerint még a hivatásos színházakban is ritkaságnak 
számít egy ilyen szépen kidolgozott, ízléses díszlet, ezért rendkí-
vül hálásak vagyunk érte. A munka folyamán a Berbence zenekar 
és Remlinger Roland is a segítségünkre volt. Nagy összefogás volt 
tapasztalható a csapat minden tagja részéről, ami számomra ha-
talmas élmény, és csodálatra méltó. Jó lenne, ha a valós életben 
is gyakrabban tapasztalhatnánk ekkora összefogást egy közös ügy 
érdekében. Nagyon szeretném, ha sok helyre eljuthatnánk az elő-
adással, mert úgy érzem, hogy van mit megmutatnunk, és van mivel 
hozzájárulnunk a mai vajdasági létünkhöz – mondta László Sándor 
az új előadás kapcsán.

ácsi

A Tyúklétra, avagy mi csorog a nyakunkba című előadást a Ma-
gyar Nemzeti Tanács is támogatta. Belépőjegyek az előadásra a 
színházterem klubhelyiségében 200 dináros áron válthatók az esti 
órákban. A férőhelyek száma korlátozott.

Savanović kertészetben
Most vásároljon a tavaszi program 
virágaiból muskátlit, petúniát, begóniát stb!
Az állandó kínálatban sziklakerti évelő növények, 
örökzöldek, kedvelt szobanövények, kaktuszok stb.
Temerin, Bem u. 22., Újvidéki u. 
(a vasúti átjárónál), tel.: 064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:
063/19-16-169

Idényvégi árkedvezmény

A
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Több mint tíz évvel ezelőtt zelenka Angéla 
biológiatanárnő volt az ötletgazdája az iskolai 
papírgyűjtésnek. Azóta sokan hallottak róla a la-
kosság körében is. Mint mondja, megelégedés-
sel tölti el, hogy a gyerekek mellett a felnőttek 
körében is akadnak bőven olyanok, akik gon-
dot fordítanak a hulladékok környezettudatos 
összegyűjésére. Azt is megtudtuk tőle, hogy leg-

közelebb május 28-án szerveznek papírgyűjtést 
a Kókai Imre Általános Iskolában.

• akkor hogyan is kezdődött?
– Több mint tíz éve, hogy szelektíven gyűjt-

jük a hulladékokat, és azóta kisebb-nagyobb 
megszakításokkal ugyan, de akcióink eredmé-
nyesek. Kezdetben az volt számomra a legfon-
tosabb, hogy a tanítványaimnak gyakorlatban is 
bemutassam: hogyan és mi módon járulhatunk 
hozzá környezetünk megóvásához. Ugyanis nem 
elég csupán beszélni arról, hogy mit tehetnénk 
meg az egészségesebb környezetért, a gyakor-
latra is meg kell tanítanunk a gyerekeket. Véle-
ményem szerint az iskolának felelőssége is olyan 
viselkedési formákat fejleszteni a tanulóknál, 
amelyeket remélhetőleg a későbbiekben is al-
kalmaznak majd. Nem mellékes, hogy egy kis 
odafigyelés nem csak a mi községünknek, de a 
világnak is hasznára válhat. Globálisan tekintve 
minél több ember figyel oda erre, annál kisebb 
lesz a Föld szennyezettsége.

• mit gyűjtöttek először? 
– Elejében láttuk, hogy magában az iskolában 

is időről-időre nagy mennyiségű hulladékpapír 
gyülemlik fel. Ehhez hozzájött még a diákok és a 
lakosság által összegyűjtött papír. Év közben a tan-
termekben, a tanáriban és az irodákban is egy erre 
szolgáló dobozban gyűjtjük össze. Évente kétszer 
szervezünk megmozdulást az iskolában. Ilyenkor 
mindig egy konténerben lehetett elhelyezni az új-
rahasznosítható papírt. Én azt látom, hogy az em-

berek kedvezően fogadják a kezdeményezésünket, 
és gyűjtik a papírt. Nem mellékes az sem, hogy 
az átadott mennyiségért kapott összeget az iskola 
javára fordítjuk. Olyan eszközöket vásárolunk 
ilyenkor, amikre az iskolának szüksége van, és a 
diákok javát szolgálják. Ékes példa erre az iskola 
udvarán kialakított komposztáló. Ezek használatá-
ra szintén megtanítjuk a gyerekeket, megtanulják, 

hogy az összegyűjtött szerves hulladék a komposz-
tálóban rövid idő alatt lebomlik.

• a papíron kívül gyűjtenek-e még va-
lamit?

– Igen. Néhány évvel ezelőtt a Caritas Szere-
tetszolgálat számára műanyagkupakokat, hogy 
segítsünk a rászorulókon. Tavaly óta a Kupakkal 
a mosolyért elnevezésű, szintén jótékonysági 
akció számára gyűjtenek diákjaink. Ennek is 
nagy jelentősége van, mert egy kis odafigyeléssel 
sokat segíthetünk azoknak, akiknek segítség-
re van szükségük. Gyűjtünk továbbá kimerült 
elemeket. Ez azért fontos, mert ezek veszélyes 
hulladéknak számítanak. Az iskola tanterme-
iben használtelem-gyűjtő flakonokat helyez-
tünk ki. Itt az alapvető cél: meggátolni, hogy 
az elemek a szeméttelepre kerüljenek, és így a 
bennük levő károsanyagok ne 
szivárogjanak a talajba, és ne 
szennyezzék se a talajt, se a ta-
lajvizet. Ezt a fajta hulladékot 
Újvidéken adjuk át, ahonnan 
a dél-szerbiai gyűjtőbe, majd 
onnan újbóli feldolgozásra, 
külföldre szállítják.

• az újrahasznosítás 
fogalma sokunk számára 
még mindig nem teljesen 
világos.

– Ez igaz. De az emberek 
egyre nyitottabbak e téren, hi-

szelektív hulladékgyűjtés

a szelektív hulladékgyűjtés a temeriniek számára nem ismeretlen fogalom. a 
legtöbben tisztában vannak azzal, hogy ha odafigyelünk a környezetünkre, és te-
szünk azért, hogy megóvjuk a természetet a felesleges hulladékoktól, akkor az-
zal nem csak magunknak teszünk jót, hanem hozzájárulunk ahhoz is, hogy egy 
egészségesebb környezet vegyen körül mindanyiunkat. 

Fontos, hogy a már meglévő eszközöket a környezetünkben megbecsüljük és óvjuk. A 
szemetesek, a padok, a konténerek és egyebek rendszeres karbantartására gondolok.  ugyan-
ilyen fontos a fásítás, a parkosítás is, és az hogy az elültetett növényekről gondot viseljünk. 
Hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a szabadban, a friss levegőn való tartózkodásra, 
amihez további játszóterek, sportpályák kialakítása is jelentősen hozzájárulna.  Az emberek 
figyelmét időről-időre különböző plakátok kihelyezésével is felhívhatnánk a környezet tisz-
taságának fontosságára.

Természetesen ezek csupán az én meglátásaim, de örömmel tapasztalom, hogy egyre 
több hasonló jellegű megmozdulás és tevékenység zajlik községünkben. Meggyőződésem 
az, hogy az emberek nagy részenek fontos a természet és a környezetünk tisztasága. Ezért 
szivesen várunk mindenkit a következő papírgyűjtési akciónkra is, amelyre május 28-án ke-
rül sor az iskolában. 

szen mind nyilvánvalóbb számukra mindennek 
a jelentősége. Például az újrahasznosított papír 
minősége csaknem azonos a frissen gyártott pa-
píréval. Az újrahasznosítás folyamán, a cellolózt 
nyerik ki az elhasznált papírból, aminek fel-
használásával friss papír készül. A cél az, hogy 
elejét vegyék az újabb fák kivágásának, és ily 
módon óvják a környezetet. Ugyanez a helyzet 
a műanyaggal, olvasztással újabb tárgyakat ké-
szítenek belőle. Így csökken a környezet szeny-
nyezése, mert a műanyagok általábam nehezen 
bomló anyagok. Az alumínium esetében, ami 
egyes italfajták csomagolóanyaga, ugyancsak 
fontos az újrahasznosítás. Ha minderre oda-
figyelünk, akkor csökkenthetjük a környezet 
szennyezettségét, és egy egészségesebb légkört 
teremtünk magunk körül. Nem mellékesen az 
újrahasznosítás általában kevesebb költséggel 
jár, mint az új anyagok előállítása.

• mit tehetnénk még mi, átlagemberek 
a szebb és egészégesebb környezetért?

– A lényeg az, hogy megteremtsük a feltéte-
leket a szelektív hulladékgyűjtéshez. Kutatnunk 
kell az ilyen lehetőségeket. Kitűnő kezdeménye-
zés a pillepalackokat gyüjtő méretes kosarak 
elhelyezése az utcákon. Azt tapasztalom, hogy 
egyre többen veszik igénybe ezt a lehetőséget. 
Véleményem szerint hasonló elképzelés szü-
lethetne, egy-két szelektív sziget kialakításáról 
is a településen, ahol nem csak a műanyagot, 
hanem más anyagokat is szelektíven gyűjthet-
nének a helyiek.

T. d.

A képen: Góbor Erik, Varga Dávid, Erdélyi Dávid és 
Hajdzser Adrián

Iskolás diákok nemzedékei kapták 
ezt az egyértelmű utasítást a szüleiktől, 
és kapják még ma is. – Tanítás után, ha-
zafelé menet itt játszunk még egy kicsit. 
Beszélgetünk, és jól érezzük magunkat.
Hogy miről? kompjuterprogramokról és 
hasonlókról – mondja a négy fiú szinte 
kórusban. Ha az idő megengedi, szinte 
mindennap hallani lehet a hangjukat a 
Petőfi sándor utcában, amint tanítás után 
királyék (kirby) háza előtt eltöltenek egy 
félórát. koncsorgás persze nincs, különö-
sen, ha jön anya valamelyikükért.

Csak semmi koncsorgás!

Hogyan védik környezetüket az általános iskolás diákok
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házába. Felesége még néhány évig egyedül élt a 
tanyán, ott érte a halál. Úgy találtak rá.

A gazdátlan szállás később magától összeom-
lott. Az örökösök a földet, a rajta levő tanyarommal 
együtt eladták. Az egykori Kudari-birtok ma Puskás 
Tibor és Prokai Pál tulajdona. 

A tanyahelyet ma sűrű akácos borítja. 
Adatközlők: Németh Kudari Ferenc sz.1945., 

Puskás Tibor sz. 1954.
145. samu mihály tanyája. – A tanyát Samu 

Mihály építette. Öt gyermeke született: Mária, Ro-
zália, Pál, aki az első világháborúban elesett (a 
Temeriniek a nagy háborúban c. könyv a nevét 
nem jegyzi) Mihály, akinek nem volt gyermeke és 
a tanyaörökös, Vince. 

Vince feleségével, Varga Somogyi Máriával 
borászkodott is. A tanya körüli 11 hold szántóból 
1,5 holdon szőlőt ültetett. Volt még egy kisebb nád-
kunyhós szőlősük is a közeli Nagylaposnál, erről 
szól az alábbi történet. „Szőlő éréskor Vince kény-
telen volt kint tartózkodni a szőlősben, mert nagyon 
meglopták. Egyik éjszaka máig ismeretlen szemé-
lyek szőlőtacskákkal dobálták meg a nádfedeles 
csőszkunyhót. Vince nem mert kijönni, azok meg 
nem tágítottak. Nem volt mit tenni, félelmében ma-
gára gyújtotta a kunyhót. A felcsapó lángokat látva 
az idegenek elszaladtak, de neki is volt bőven ideje 
elhagyni a lángoló vityillót. A következő évben kény-
telen volt kiszedni a szőlőtőkéket.”

A második világháborút követően Vince család-
jával mindaddig a tanyán gazdálkodott, míg édes-
apja a tullabarai házban ápolásra nem szorult. Egy 
gyermekük született Vince (sz.1929), aki látva a 
háború utáni  parasztsanyargatást, úgy gondolta, 
hogy számára szakma kitanulása biztonságosabb 
lesz. Így lett belőle az akkortájt igen népszerű szak-
ma művelője, rádiómechanikus.

Mára már nyoma sem maradt az egykori Sa-
mu-birtoknak.

Adatközlők: Puskásné Samu Zsuzsanna sz. 
1958., Németh Ferenc sz. 1945., Fuszko Ferenc 
sz. 1941.

(Folytatjuk)
ÁdÁm Istvánv

leánygyermeke született, Erzsébet és Viktória.
Az öt hold földdel körülvett szálláson az 1960-

as évekig Erzsébet a férjével, Csikós Antallal együtt 
gazdálkodott, utána már nem volt lakója a szállás-

nak. Egyetlen leányuk, Kovácsevicsné Csikós Mária, 
miután befejezte a tanítóképzőt, a tanítói hivatást 
választotta. A tanyát nem sokkal későb lebontották, 
és ma már nyoma sincs. 

Adatközlő: Kovácsevics Erzsébet sz. 1948.
144. németh „Kudari” Ferenc tanyája. – 

A tanyát Ferenc édesapja építette az 1800-as évek 
végén. Ferenc első házasságából három gyerek 
született: Veca, János („Öreg pipa”), a köztisz-
teletben álló méhész, valamint József, aki a má-
sodik világháború ideje alatt magyar katonaként 
Magyarországon telepedett le (a rokonok elmon-
dása szerint fia később Magyarországon pénzügy-
miniszter lett). 

Miután neje, Rozália távozott az élők sorából, 
feleségül vette Bálint Ilonát. Ebből a házasságból 
született József, Julian-
na, György és János, aki 
a második világháború 
áldozata lett (A temerini 
razzia, 72-es számú ál-
dozat). 

A három gyerek, míg 
nem rendezte saját sorsát, 
a szülőkkel együtt dolgo-
zott a tanyán. Miután az 
idős szülők falusi házuk-
ba költöztek, a tanya a rá 
eső földdel együtt Györgyé 
lett. A fi atal tanyatulajdo-
nos feleségül vette Balla 
Margitot, de házasságuk-
ból nem született utód. 
1967-ben a lebetegedett 
Györgyöt testvére, József 
maga mellé vette falusi 

Eltűnt temerini tanyavilág

Az újföldi tanyák (9.)
142. samu józsef tanyája. – A tanyát Samu 

József építette a századfordulón. Volt házuk is a fa-
luban, de ott mindig csak az idősek éltek, a tanyán 
a fiatalok gazdálkodtak. Így történt ez akkor is, ami-

kor Samuék István nevű fia átvette édesapjától az 
örökséget. Testvére Mária a közeli tanyájára Ökrész 
Lászlóhoz ment férjhez (lásd 137. sz. tanya). 

István és felesége, Varga Rozália 1939-ig, egyet-
len fiuk János házasságáig gazdálkodott a tanyán, 
majd ők is bejöttek a faluba. 

János, aki utolsó elnöke volt a Bácska Állatte-
nyésztő Szövetkezetnek (ennek tablóját legutóbbi 
számunkban közöltük) feleségével, Tóth Terézzel 
kellő figyelmet fordított az állattenyésztésre. A te-
jet 1967-ig nem dogozták föl, hanem hetente két 
alkalommal az Újsoron élő Bado Katalin kofához 
hordták, majd ezt követően a gazdaasszony is el-
kezdett piacozni. 

Két gyerekük, István és Magdolna, ha sár is volt, 
a vasútoldalban kerékpáron bejutottak az iskoláig. 
A tanyáról elmentek a Horváth-dűlőig, ahol mindig 
volt egy szárkúp, ahová elrejtették, majd visszajövet 
elővették a kerékpárjukat. 

Egyik alkalommal az akkor alig pár éves István 
meglátta, hogy a marháikat őrző gyerkőctől a tar-
lón szétszéledtek a jószágok, beszaladt a tanyára és 
kiabálni kezdett az apjának: „Hájom eje, hájom aja, 
hájom meg a Pujjer kukojicájába” (Három erre, há-
rom arra, három meg a Pukher kukoricájába).

A szálláson való gazdálkodásnak az 1972-es 
tagosítás vetett véget, ugyanis a határrendezés során 
az új dűlőút kettőbe szelte tanyájukat. 

Ma már csak három fa jelzi az egykori Samu-
szállás helyét.

Adatközlő: Samu István sz. 1954.
143. Csikós Antal tanyája. – A tanyáról na-

gyon keveset tudunk. Annyi bizonyos, hogy Kókai 
Katalin férje építette a századfordulón. Katalinnak 
és férjének, aki elesett az első világháborúban, két 

 Közös fotó a vendégekkel  Samu János tanyáján

Nincs még egy növény, amely olyan gyógyhatással 
rendelkezne, mint a fekete berkenye (arónia).

Hogy milyen nagy szükségünk van az immunitásra 
napjainkban, szinte nem is kell mondani!

Tartósítószer nélküli, hidegen préselt 100%-os 
arónialé, 0,75 literes kiszerelés. ára 650 dinár.

Telefonszám:
062/19-55-414

100%-os arónia



TEMERINI ÚJSÁG2021. május 20. 9

A múlt heti számunkban már hírt adtunk a Haimhausenben élő temerini szárma-
zású Magdolna Remlingerről, aki idén március 21-én töltötte be a századik életévét. 
A néni elmondása szerint régi temerini fényképekkel is rendelkezik, amelyeket nagy 
becsben őriz, és szép emlékeket jelentenek a számára. Egyik rokona, Ewald Kühnl volt 
olyan kedves, hogy a megkeresésemre ellátogatott Magdolna nénihez és a birtokában 
lévő néhány családi fényképet elküldte nekem, így azokból néhányat ez alkalommal 
megoszthatok a Temerini Újság olvasóival.

Az jobb oldali alsó képen Magdolna néni férjének családja látható. Az álló gyer-
mekek közül balról jobbra haladva az első 
Remlinger Antal (született 1920. március 20-
án, elhunyt 1964. február 4-én Haimhausenben), 
őt követi testvére, József (született 1923. janu-
ár 29-én és elhunyt 1987. január 25-én szintén 
Haimhausenben) és végül Ferdinand (vagy Nán-
dor, született 1924. szeptember 17-én és 1939. 
március 2-án hunyt el Temerinben). 

Az első sorban ülnek balról jobbra halad-
va: a nagyanya, Remlinger (szül. Móricz) Teréz, 
az édesapa, Remlinger Ferdinánd (vagy Nán-
dor, született 1890. január 27-
én és elhunyt 1977. május 18-án 
Haimhausenben), a sorban a kö-
vetkező az édesanya, Remlinger 
(szül. Metzinger) Katalin, aki a 
második felesége volt Nándor-
nak (első neje, Remlinger Ro-
zália fiatalon elhunyt), (Katalin 
született 1900. július 3-án, Lő-
rinc és Keszler Margit gyermeke-
ként, elhunyt 1974. január 24-én 
Haimhausenben) és végül a gyer-
mekek dédanyja.

Kühnl elmondása szerint Mag-
dolna néni az esküvői fényképeken még ennyi év után is sokakat meg tudott 
nevezni. Az itt közzétett fényképek mellett még sok másikat is küldött, de 
közülük talán ezek számítanak a legérdekesebbeknek. Kühnl arról is beszámolt, hogy 
apósa, Josef Remlinger és anyósa, Berta még 1973-ban látogatást tettek Temerinben, 
melynek során felkeresték a feltehetően a Népfront utcában álló egykori családi házat. 
Sajnos nem tudta már megnevezni a ház akkori tulajdonosát, mindössze annyit mondott, 
hogy egy magyar emberé volt, aki szívélyes fogadtatásban részesítette őket és „csirkét 

Remlinger Magdolna 
régi fényképei

Remlinger Magdolna magyar 
népviseletben, 1937-ben (fel-
tehetően Illés-nap alkalmából 

készült a kép)

A feltehetően a Népfront (Kastély) utcában lévő családi ház előtt áll Josef 
remlinger és felesége, Berta, Kühnl apósa és anyósa, a ház egykori tulajdo-

nosával, 1973-ban 

remlinger (szül. Fuderer) Magdolna szüleivel, 
Mártonnal (1896-1964) és Erzsébettel (1900-1931) 

Buenos Airesben, nem sokkal édesanyja halála előtt

Remlingerék, Magdolna néni férjének családja

kaptak ebédre”. A közölt csoportképeken talán még az 
idősebb olvasók ismerős arcokat is felismerhetnek. 

FúrÓ dénes

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nem vagy köztünk szere-
tett vejünk

FEHÉR Mihály 
(1960–2021)

Míg éltél, szerettünk, 
míg élünk, nem feledünk.
Nyugodjál békében!

Anyósod és apósod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagybácsinktól

SZAJLER Ádámtól 
(1941–2021)

Míg élünk, nem feledünk. 
Nyugodjál békében!
Legyen áldott ap

Katica, Erzsi és Mari 
családjaikkal, valamint 

Erzsi ángyi
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MEGEMLÉKEZÉS
Május 22-én lesz 13 éve, hogy nincs közöttünk, 

akit szerettünk

BÚS Ilona 
(1926–2008)

Az élet egy viharos tenger amelyben 
csak dolgozik az ember, 
és amikor célba talál, 
csónakját felborítja a halál. 
Köszönet mindazoknak akik megemlékeznek róla.

Lánya, Ica családjával Bécsből

VÉGSŐ BÚCSÚ
Búcsúzunk szeretett nagy-
apánktól és dédapánktól

id. BALÁZS Károlytól 
(1933–2021)

Nyugodjál békében!
Emléked nem feledjük.
Legyen áldott és békés a 
pihenése

Unokáid: Szabolcs és 
Tímea családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Május 18-án múlt hat szo-
morú hónapja, hogy nincs 
közöttünk szeretett bá-
tyánk,

BALOGH László 
(1961–2020)

Fájó szívünk fel-fel 
zokog érted,
örökké szeretünk,
s nem feledünk Téged!

Emléked megőrizzük 
szívünkben!

Öcséid, Pista és Tibi 
családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy nincs 
közöttünk szeretett férjem 
és testvérem

HÉVÍZI György 
(1953–2016)

Szíved pihen, a miénk 
vérzik, a fájdalmat csak 
az élők érzik. 
Számunkra te sosem 
leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok.

Nyugodjál békében!

Szerető emlékét őrzi 
felesége, Margit 

és testvére, Mari VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesapámtól, apósom-
tól, nagyapánktól

BALÁZS Károlytól 
(1933–2021)

Ő már ott van, ahol nincs 
fájdalom, csak örök 
béke és nyugalom.
Szép emlékét 
szívünkben megőrizzük.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
sógorunktól

SZAJLER Ádámtól 
(1941–2021)

Nyíljon körülötted millió virág, 
legyen neked nyugodt 
az örök világ. 
Szívünkben helyedet nem 
pótolja semmi, amíg élünk, 
nem fogunk feledni.

Nyugodjál békében!

Emléked a feledés 
homályától őrzi Boris 

ángyi, fiai, István és 
Róbert családjaikkal 

Németországból

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

LÁSZLÓ Sándor 
(1929–1997)

LÁSZLÓ Tibor 
(1975–2005)

LÁSZLÓNÉ BADO Ilona 
(1930–2015)

Elvittétek a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytatok itt, az emléketeket.
Legyen nyugodt és békés örök álmotok.

Szeretteitek

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
édesapámtól, tatánktól

SZAJLER Ádámtól 
(1941–2021)

A búcsú, mit nem mondtál 
ki, elmaradt, de 
gondolatban, míg élünk, 
velünk maradsz. 
Mert nem az a bánat, 
amin zokogunk, hanem az, 
amit egy életen á 
hordozunk.
Nyugodjál békében!

Szerető fiad, Attila, 
unokáid: Adrián 

és Dorottya párjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesapámtól, apó-
somtól

SZAJLER Ádámtól 
(1941–2021)

Szívünkben megmarad 
szép emléke, legyen áldott, 
békés a pihenése.

Emlékét fájó szívvel 
megőrizzük.

Fiad, Tibor 
és menyed, Katalin

VÉGSŐ BÚCSÚ
Sógortól

SZAJLER Ádámtól 
(1941–2021)

A temető csendje ad 
neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Nyugodjék békében!

Sógornőd, Ica és 
sógorod, Józsi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesanyámtól, nagymamámtól és testvéremtől

özv. FEKETE MAJOROS Juliannától

(1938–2021)

Örök küzdelem volt az élete, 
örök béke legyen pihenése!

Emlékét megőrzi gyászoló lánya, Gizi, 
unokája, Szilvia és testvére, Imre
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Május 20-án szomorú 26 éve, hogy szeretett férjem és édesapám 

örökre elment. Azóta hiányzol a napjainkból, az életünkből....

VARGA - SOMOGYI József 
- JOKY- 

(1948–1995)

„26 éve elcsitult a szívem, többé már nem dobog. 
Itt hagyta lelkem e földi világot,
De odafenn a mennyben is rátok gondolok. 
Az angyalkák vigyáznak reám és
Néktek leragyognak a csillagok.”

Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, 
de szép emléked itt maradt közöttünk. 
Örök az arcod, nem szállt el a szavad, minden 
mosolyod, a lelkünkben maradt. Nem halljuk 
a hangod, nem látjuk az arcod, hiába szólítunk, 
te azt már nem hallod. Az idő múlik, a fájdalomra 
nem hoz enyhülést a múló idő. Nélküled az életet 
muszáj élni tovább, drága emléked kísér minket 
egy életen át
(Waterloo, On. Canada)

Szeretteid: Icuka és Ernesztina

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel  emléke-
zünk édesanyánkra, anyó-
sunkra, nagymamánkra 
és dédnagymamánkra, aki 
2008. május 22-én örökre 
itt hagyott bennünket

BÚS Ilona 
(1926–2008)

Véget ért egy út az élet 
útja, elmentél most tőlünk
egy hideg-rideg útra!
Égjen itt most minden 
gyertya a Te emlékedre, 
ígérjük hogy nem felejtünk, 
őrizünk egy életre. 
Köszönet mindazoknak 
akik  megemlékeznek róla.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Fél éve távol tőlem, de a szívemhez mégis oly közel

BALOGH László 
(1961–2020)

Örökké párod, Márta

Temetkezési vállalat, Népfront u. 
109., tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

SZAJLER Ádám 
(1941–2021. 5. 15.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

BALÁZS Károly 
(1933–2021. 5. 14.)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy nagyon hiányzol közülünk 

szeretett édesapám, nagyapánk, dédtatánk

VARGA József 
(1944–2021)

Az idő halad, csak az emlék 
és a szeretet marad. 
Minden elmúlik, minden véget ér, 
de emléked szívünkben örökké él.

Emléked őrzi szerető fiad, Attila és Valéria, unokáid: 
Natália és Andrea, unokavejeid: Denisz és Antal, 

pici dédunokáid: Dávid Dániel, Dóri és Noé

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, szomszédoknak, 
utcabelieknek és ismerősök-
nek, akik szerettünk

SZAJLER Ádám 
(1941–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Külön köszönet az atyának 
és a kántor úrnak a szép 
szertartásért, valamint a 
Kókai temetkezési vállalat-
nak a temetés megszerve-
zéséért.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 

szeretett férjemtől

SZAJLER Ádámtól 
(1941–2021)

Üres az udvar, üres a ház, 
hiába várlak, nem 
jössz haza már. 
Az élet csendesen megy 
tovább, de a fájó emlék 
elkísér egy életen át. 
Örök álom zárta le szemed, 
megpihenni tért két 
dolgos kezed. 
Elmentél tőlem, de nem 
vagy messze, szívemben 
maradsz mindörökre!

Szerető feleséged, Mária

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy nincs velünk 

szeretett édesapám, apósom és nagyapánk

VARGA József 
(1944–2021)

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már. 
A temető csendje ad neki nyugalmat, 
szívünk fájdalma örökre megmarad.

Emléked őrzi lányod, Renáta, vejed, Ferenc, 
unokáid: Orhidea, Ricsárd, 

Krisztofer és Kiara
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOBODA (Donji Tovarnik)–
SLOGA 2:0 (1:0)

Két jó formában levő csapat küz-
dött meg egymással a 30. forduló-
ban, amelyet végül a hazaiak nyertek 
meg úgy, hogy az első félidő végén, 
illetve a második félidő elején szerez-
tek egy-egy gólt. A temeriniek csak-
nem másfél hónap után hagyták el 
vesztesként a pályát, és négy fordu-
lóval a bajnokság vége előtt 43 pont-
tal a tizedik helyen vannak a tábláza-
ton. Szombaton a harmadik helyezett 
Novi Sad vendégeskedik a Sloga pá-
lyáján.
MLADOST–JEDINSTVO (Piros) 

2:2 (1:0)
A listavezető pirosi csapat ven-

dégszerepelt Járékon, és nem sok hi-
ányzott ahhoz, hogy vereséget szen-
vedjen. A hazaiak a 84. percben 
Kovačević góljával 2:1-es vezetés-
re tettek szert, a Jedinstvo azonban 
a bírói ráadásban, amikor a járeki 
Lovre piros lapja miatt már ember-
előnyben volt, kiegyenlített 2:2-re. 
Izgalmasan alakul a szezon hajrá-
ja, mivel a šajkaši Boracnak és a 
pirosi Jedinstvónak 64-64, a har-
madik Novi Sadnak 60 pontja van. 
A Mladost 40 ponttal a 12. A járekiak 
vasárnap délelőtt az Indeks ellen ját-
szanak Újvidéken.

 Újvidéki liga

TSK–FUTOG 2:0 (1:0)
Nem sokkal a múlt szerdai 

mérkőzés előtt jókora eső zúdult a 
temerini pályára. Đanković már a ta-
lálkozó elején betalált a hálóba, ka-
pásból vágta a labdát a kapuba, de 
a játékvezető érvénytelenítette a talá-
latot. Nem sokkal később már érvé-
nyes gólt szerzett Đanković, mintegy 
20 méterről remekül lőtt a bal alsó 
sarokba. A temeriniek többet kez-
deményeztek, Klaić növelhette vol-
na az előnyt, elhúzta a labdát a ki-
futó kapus mellett, de nem sikerült 
kapura lőnie. A futakiak az első fél-
idő hajrájában kétszer is kiegyenlít-
hettek volna: előbb egy távoli lövés-
sel próbálkoztak, ami nem sokkal a 

kapufa mellé ment, majd egy kapu 
előtti kavarodás után kerültek hely-
zetbe, Ivanović azonban kivédte a 
közeli lövést.

A szünet után is a temeriniek 
kezében volt az irányítás, az újabb 
találatra azonban a 61. percig kel-
lett várni. Ekkor Paska vágta előre 
a játékszert, amelyre Đanković csa-
pott le, megtolta a labdát, majd la-
posan a hosszú sarokba lőtt. A ven-
dégek kapusának esélye sem volt a 
védésre. Đanković nem sokkal ké-
sőbb gólpasszt adhatott volna, re-
mekül szöktette a csereként beálló 
Grgićet, aki viszont kihagyta a kiváló 
helyzetet. További lehetőségek adód-
tak a TSK játékosai előtt, Paska pél-
dául 30 méteres távolságról tüzelt a 
kapura, de célt tévesztett. A futakiak 
a hajrában szabadrúgsából eltalál-
ták a felső lécet, a bírói ráadásban 
pedig Đanković elszalasztotta az al-
kalmat, hogy mesterhármassal zár-
ja a találkozót.

TsK: Ivanović, Stričević, 
Milosavljević, Bobot (Nedeljković), 
Knežević, Paska, Soldat (Mirilović), 
Tomić (Grgić), Klaić (Nikolić), 
Đanković, Kosić.
OMLADINAC (Stepanovićevo)–

TSK 2:5 (0:2)

Szombaton a 29. fordulóban a 
TSK megszerezte az idei 22. győzel-
mét. A gólgyártást Đanković kezd-
te, majd Stričević folytatta. A máso-
dik félidőben Klaić növelte az előnyt, 
ami után a hazaiak két alkalommal 
is szépítettek. A végeredményt a cse-
reként beálló Grgić állította be a haj-
rában két találattal.

A TSK-hoz hasonlóan az éllovas 
Veternik is begyűjtötte a múlt héten a 
bajnoki pontokat, mivel 6:2-re felül-
múlta a Petrovaradint, majd 8:1-re 
lehengerelte a Bačkát. A két csa-
pat közötti különbség így maradt öt 
pont: a Veternik 75 ponttal az első, 
a TSK 70 ponttal a második, a Slavija 
55 ponttal a harmadik.

A temeriniek sorozatban a ki-
lencedik győzelmüket vasárnap 
hazai pályán szerezhetik meg, 17 
óra 30 perces kezdettel a tábláza-
ton kilencedik Tatra vendégszere-
pel Temerinben. A kiszácsiak az őszi 
idényben az egyik leggyengébb csa-
pat voltak, tavasszal viszont kitűnő-

en teljesítenek (az utóbbi 11 mér-
kőzésükből kilencet megnyertek), 
ezért várhatóan nehéz találkozó vár 
a TSK-ra.

TsK: Vojvodić, Stričević, 
Milosavljević, Soldat (Lahos), 
Knežević, Paska, Nikolić (Tomić), 
Jovanović (Grgić), Klaić (Bogojević), 
Đanković, Kosić.

SIRIG–ŽSK (Zsablya) 0:0

FRUŠKOGORSKI PARTIZAN 
(Bukovac)–SIRIG 1:0

Folytatódott a szőregiek rossz 
sorozata, ugyanis legutóbb márci-
us végén sikerült nyerniük. Azóta 
egy döntetlen mellett hét vereség a 
mérlegük.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

LAKI (Cservenka)–TEMERIN 
23:34 (13:18)

A temerini lányok a simán meg-
szerzett győzelem után megőrizték 
ötödik helyüket a tabellán.
Első férfi liga – Északi csoport

CRVENA ZVEZDA (Mokrin)–
MLADOST TSK 35:38 (20:18)

Hol az egyik, hol a másik csa-
patnál volt az előny. A hazaiak gyor-
san 4:1-es vezetésre tettek szert, a 
járekiak azonban 10:6-ra fordítot-

tak. A szünetben a mokrini csapat 
volt előnyben, a járekiak azonban a 
folytatásban átvették az irányítást és 
elsősorban a 19 gólig jutó Gaković 
vezérletével megszerezték a győzel-
met. A táblázaton az ötödik helyet 
foglalják el.

ASZTALITENISZ
Szuperliga – férfiak

ŽELEZNIČAR (Niš)–TEMERIN 
FEROCOOP 4:2

A temerini asztaliteniszezők ve-
reséggel fejezték be a 2020/2021-es 
bajnokságot, amelynek az első felét 
tornarendszerben, a másodikat pe-
dig hagyományos, oda-visszavágós 
alapon bonyolítottak le. Csapatunk 
az őszi meccsek után kiharcolta a 
felsőházban való szereplés jogát, va-
gyis az első hat között végzett a 12 
együttes mezőnyében, a tavaszi mér-
kőzések után azonban nem sikerült 
előrelépnie a táblázaton, s végül a 
hatodik helyen zárt. Az utolsó fordu-
lóban egyedül Pető Zoltánnak sike-
rült meccseket nyernie Nišben.

Eredmények: Petrović–Brnović 
3:0, Milenković–Pető 2:3, Popov–
Nagyidai 3:0, Petrović–Pető 0:3, 
Popov–Brnović 3:2, Milenković–
Nagyidai 3:0.

T. n. T.

Pető Zsolt országos bajnoki címet nyert a belgrádi crvena 
zvezda asztaliteniszezőivel (a temerini pingpongozó a kép 
jobb szélén). A Szuperliga idénye izgalmasan ért véget, hiszen 
vasárnap este az utolsó fordulóban dőlt el a titulus sorsa, ami-
kor is az első helyre pályázó csapatok egymással játszottak 
Nagybecskereken. A belgrádiak 4:0-ra legyőzték a házigazda 
Banatot, amivel megszerezték történetük tizedik bajnoki cí-
mét. Pető a múlt héten magyarországi klubcsapatával, a Pécs-
csel a nemzetközi porondon játszott. A Bajnokok Ligája utáni 
második erősségű sorozatban, az Európa-kupában álltak asz-
talhoz a horvátországi Varaždinban, ahol 13 együttes vetélke-
dett egymással. A pécsiek ugyan továbbjutottak a csoportból, 
utána azonban a negyeddöntőben 3:0-ra kikaptak a német 
Mühlhausentól.


